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Afdeling Den Haag
Van de redactie
Het afgelopen jaar zijn snel na elkaar drie
vacatures in het bestuur ontstaan. Na een
wervingsactie en sollicitatieprocedure is het
bestuur nu weer op sterkte. (Her)benoeming
van het bestuur gebeurt op de ALV van 14
april a.s., zie elders in dit blad.

Een andere ontwikkeling is de relatie tussen het HV en Spinoza. Tijdens de excursie
in oktober bleek dat het Spinozahuis aan de
Paviljoensgracht geen enkele functionele
relatie meer met Spinoza heeft. Het bestuur

Dit jaar bestaat HV Den Haag 70 jaar. Daar
zullen we zeker aandacht aan besteden. We
zijn op zoek naar documenten, foto’s, films
etc. die een beeld geven van 70 jaar HV Den
Haag. Mocht u historisch materiaal hebben
of tips, laat het ons weten.
Dit jaar vieren we weer Wereldhumanisme
dag en reiken de tweejaarlijkse Humanis
tische Prijs Haaglanden uit. Het thema voor
beide is ‘Verbinding’. De Prijs willen we relateren aan de vluchtelingencrisis. Vele vluchtelingen zijn op zoek naar veiligheid en een
nieuwe toekomst. In eerste instantie is dit een
zaak van de overheid. Maar ook organisaties
en burgers spelen een rol. Zij kunnen er voor
zorgen dat mensen zich welkom en thuis
voelen, en hen op weghelpen. Voor de prijs
zijn we op zoek naar organisaties of personen
die zich hierin onderscheiden. Voordrachten
kunnen bij HV Den Haag ingediend worden.

Humanistisch Verbond Den Haag 70 jaar!
Een oproep aan leden voor oude documenten, foto, films etc.
Op zondag 17 februari 1946 werd in Amsterdam het Humanistisch Verbond opgericht.
Op 4 juni in datzelfde jaar volgde de afdeling Den Haag. We vieren dus dit jaar ons 70jarig jubileum.
We zullen dat niet zo maar voorbij laten gaan. Het idee is om een boekje samen te stellen over 70 jaar Humanistisch Verbond in Den Haag.
Daar hebben we uw hulp bij nodig. Heeft u historische documenten, oude brochures of programma’s,
foto’s, films of andere interessante zaken? Laat het
ons weten.
U kunt contact opnemen met bestuurslid Inge
Camfferman, tel. 06-18683685, e-mail:
info@humanistischverbonddenhaag.nl.

Jaap van Praag
Op zondag 17 februari 1946 werd in
Amsterdam het Humanistisch Verbond
opgericht. Initiatiefnemer en medeoprichter was Jaap van Praag. Voor de oprichting
was door het hele land grote belangstelling. Op 4 juni in datzelfde jaar volgde de
afdeling Den Haag.
Foto: privécollectie familie Van Praag

De activiteiten die vanuit HV Den Haag
georganiseerd worden zijn er op gericht
het filosofisch gedachtengoed van het humanisme een plek te geven en daarnaast
eveneens aandacht te geven aan maatschappelijke vraagstukken en de actualiteit. In dat
licht zijn we in het najaar gestart met een
aantal Humanistische Café’s waarin we gediscussieerd hebben over de vluchtelingencrisis in relatie tot het humanisme. We hebben ook HV landelijk daarop geattendeerd,
met als resultaat dat een aantal bijeenkomsten in nauwe samenspraak met het landelijke bureau georganiseerd gaan worden.

en een aantal leden hebben dit opgepakt en
zijn een verkenning gestart naar mogelijkheden om het huis, waar Spinoza geleefd en
gewerkt heeft, en gestorven is, weer nieuw
leven in te blazen.

Wat stond de oprichters voor ogen? In de
eerste plaats de verheffing van de onkerkelijke massa tot het peil van een geestelijk
doordachte en zedelijk verantwoorde levensbeschouwing. Vervolgens het behartigen van de belangen van buitenkerkelijken
en iedereen die zich in de doestellingen van
het humanisme kon vinden. Het Verbond
moest een geestelijk tehuis zijn voor buitenkerkelijken en humanisten.
Jaap van Praag (1911-1981) was van 1946
tot 1969 voorzitter van het Humanistisch
Verbond. Hij was van Joodse afkomst,
maar niet godsdienstig. In de jaren dertig zette Van Praag zich in voor het verzet
tegen geweld, dictatuur en oorlog. In 1929
werd hij lid van de Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij, maar stapte in 1937 over naar
de Onafhankelijke Socialistische Partij (OSP)
uit protest tegen het loslaten van de ontwapeningsgedachte door de SDAP. In 1943
dook hij onder in Eindhoven. Vlak hiervoor
zou hij zijn eerste boek over het humanisme
schrijven dat pas in 1947 werd uitgegeven.
Op 17 mei 1969 nam Van Praag afscheid als
voorzitter van het Humanistisch Verbond,
een functie die hij 22 jaar heeft vervuld.
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Nieuwe voorzitter
stelt zich voor

Het bestuur van het Humanistisch Verbond afdeling Den Haag nodigt u uit voor de

Algemene Ledenvergadering

donderdag 14 april 18.00-20.00 u (inloop 17.30 u / soep en een broodje)
Stijlkamer, Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag
Agenda

1. Opening, vaststelling agenda en
mededelingen
2. Jaarverslag 2015
3. Jaarcijfers 2015
4. Décharge penningmeester

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is
Henk Bakker. Ik ben 65 jaar geleden geboren in Harlingen en daar ook opgegroeid. Ik
woon al bijna 40 jaar in Den Haag. Hier heb
ik verschillende functies gehad op en rond
het Binnenhof. Laatstelijk was dat directeur
Bedrijfsvoering, Financiën en Personeel &
Organisatie van de Tweede Kamer. Toen
mijn pensioendatum (1 januari 2016) naderde, ben ik me gaan oriënteren op een
zinvolle invulling van de tijd daarna. Zo
kwam ook het mogelijk voorzitterschap van
het Humanistisch Verbond in Den Haag e.o.
onder mijn aandacht. Hoewel tot nu toe niet
heel actief, ben ik overtuigd lid van het HV.
Inmiddels verdiep ik me ook in de meer theoretische achtergrond van het Humanisme.
De eerste bestuursvergaderingen die ik ter
oriëntatie heb mogen bijwonen en de cursussen die ik momenteel volg, hebben m´n
enthousiasme voor het voorzitterschap
alleen maar doen toenemen. Ik heb dan
ook met volle overtuiging ingestemd met
de voorstel van het bestuur om mij als uw
nieuwe voorzitter te benoemen.
Hoewel misschien wat voorbarig heb ik al
wel enkele speerpunten in gedachten waar
ik me als voorzitter op wil richten. Daarbij
kan gedacht worden aan het waar nodig en
waar mogelijk versterken van de relatie tussen het Humanisme en Den Haag als stad
van Vrede en Recht; aan het bevorderen van
een goede samenwerking met verwante organisaties en instellingen in Den Haag; aan
het bewaken van een goede en constructieve
sfeer, zowel op de ledenbijeenkomsten en
binnen het bestuur; aan het handhaven en
zo nodig uitbreiden van een pluriform cursusaanbod.
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5. (Her)benoeming bestuur*
6. Begroting 2016
7. Jaarprogramma 2016
8. Rondvraag en sluiting (na sluiting
praten we nog even informeel na).

* Bestuur 2014/2015: In 2014/2015 bestond het bestuur uit Marjan Duijm (voorzitter), Kees Overmeer
(penningmeester), Hans Gouweleeuw (lid), Marianne Banning (lid) en Helen de Raad (lid). In 2014
traden toe: Alexander Messelaar (secretaris; v.a. 1 oktober 2014 plv-voorzitter) en Inge Camfferman
(lid; v.a. 1 oktober 2014 secretaris). In 2015 traden af: Helen de Raad (1 juli 2015, Alexander Messelaar (1
september 2015) en Marjan Duijm (1 oktober 2015).
Voorstel benoeming: Henk Bakker (voorzitter), Inge Camfferman (secretaris), Marianne Banning-Mul
(lid), Auke de Leeuw (lid) en Luc Meuwese (lid).
Voorstel herbenoeming: Kees Overmeer (penningmeester) en Hans Gouweleeuw (lid).

De stukken onder 2. en 7. kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd. De stukken
onder 3. en 6. worden ter vergadering beschikbaar gesteld.
Let op! De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van het Humanistisch Verbond.
Aanmelden is verplicht via: info@humanistischverbonddenhaag.nl (uiterlijk t/m 8 april).

Humanistische Begeleiding door
Vrijwilligers Haaglanden

‘met wat steun kan ’t
leven weer kleur krijgen’
Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Soms zit het zo tegen dat je er geen gat
meer in ziet en lijkt alles uitzichtloos.
Praten met een ander kan dan opluchting
brengen en mogelijk weer perspectief.
Wij beschikken over 16 ervaren vrijwillige begeleiders die bereid zijn om uw
gesprekspartner te zijn. Zij nemen een
rijke levenswijsheid mee en zijn getraind
om volgens de humanistische levensbeschouwing met u in dialoog te gaan over
uw levensvragen. Onze benadering is van
mens tot mens. Wij zijn geen therapeuten, wel kunnen wij u attenderen op professionele hulpverlening.
Heeft u behoefte aan een gesprek? Of
heeft u belangstelling om als vrijwillige
begeleider aan de slag te gaan of wilt u
inlichtingen over wat wij doen? Neem
dan gerust contact met ons op.
Tel.: 06 8193 7263 (tijdens kantooruren)
Coördinatoren: Henny Peerlings en
Miriam ter Luun
E-mailadres:
hbv@humanistischverbonddenhaag.nl

Voordrachten
Humanistische Prijs
Haaglanden 2016
Eenmaal in de twee jaar reikt het Humanis
tisch Verbond afdeling Den Haag de
Humanistische Prijs Haaglanden uit aan organisaties of personen die zich hebben onderscheiden in relatie tot de uitgangspunten
van het humanisme, zoals zelfbeschikking,
gelijke behandeling, verdraagzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid.
De prijs wordt uitgereikt tijdens de Wereld
Humanismedag. Elk jaar wordt voor die dag
een thema gekozen. Het thema voor 2016 is
‘Verbinding’, gerelateerd aan de sociale impact van de vluchtelingenproblematiek. De
prijs bestaat, naast maatschappelijke erkenning en zichtbaarheid, uit een geldbedrag
van € 1.000,00 en een herinneringsbeeldje.
In aanmerking voor de prijs komen organisaties, personen of burgerinitiatieven die zich in
de regio Haaglanden hebben ingezet op het
gebied van vluchtelingen- en asielopvang.
HV-leden en anderen kunnen tot 17 mei een
voordracht doen.
Deze kan gestuurd worden naar info@humanistischverbonddenhaag.nl onder vermelding van naam en adres van de organisatie of persoon en waarom de organisatie/
persoon in aanmerking zou moeten komen
voor de prijs.

Cursussen

Cursus Moderne Levenskunst

maandagen 23 en 30 mei en 6, 13, 20 en 27
juni, 19.30-22.00 u (inloop 19.00 u).
Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag
Cursusleider: Peter Harteloh.
‘Ik heb verlangens nog angsten en mijn leven
wordt hetzij door mijn geest bepaald, hetzij
door het toeval’, vrij naar Kublai Kan.
Hoe voorkom je dat je leven aan je voorbij kabbelt? Wat maakt een leven mooi en
waardevol? Waarom maak ik de keuzes
die ik maak? Daarover hebben verschillende filosofen nagedacht. Vaak verrassend bruikbaar. U maakt kennis met denkers als Montaigne, Levinas, Foucault en
Nussbaum. Maar levenskunst betekent
ook oefenen. Dit gebeurt met medecursisten onder leiding van een ervaren docent.

Kosten: € 80,- voor leden / € 100,– voor
niet-leden. Informatie en aanmelden: info@
humanistischverbonddenhaag.nl. Na aanmelding het bedrag overmaken op bankrekening NL 65 INGB 0000 246879, t.n.v.
HV afd. Den Haag e.o., o.v.v. cursuskosten
Moderne Levenskunst april 2016.

Cursus Once in a Lifetime

woensdagen 28 september en 5, 12 en 19
oktober, 19.30-22.00 u (zaal open 19.00 u)
Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag
Docent: Reine Rek
Het leven is eenmalig, kwetsbaar en onherhaalbaar… gelukkig maar. We leven maar
één keer. Ons bestaan en dat van de mensen
om ons heen is tijdelijk. Hoe meer de tijd
verstrijkt des te ouder en rimpeliger we worden, het is de ultieme ‘existential bummer’.
Ook al proberen we de regie over ons leven
en het einde ook in handen te houden, er is
altijd iets wat buiten onze controle blijft.

Centraal in deze cursus staat de vergankelijkheid van het leven. Praten over de dood
is vaak een taboe en voelt ongemakkelijk.
Dat het leven én dat van onze vrienden
en familie eindigt, daar denken we liever niet aan. Dat taboe doorbreken we in
deze cursus. We praten licht én diepzinnig
over de dood en alles wat daar bij hoort.
Uitspraken van denkers als René Gude,
Irvin Yalom, Ton Vink, Christa Anbeek en
Joep Dohmen worden gebruikt, als ook
veel film en kunst, maar vooral ook de ervaring en wijsheid van elkaar.
Kosten: HV-leden € 65,-; niet-leden € 95,-;
lage draagkracht of studenten € 42,50 (tevens lid HV €32,50).
Aanmelden: tot en met 1 september 2016
bij het landelijk HV-bureau (contactpersoon Annick Mackaaij) via www.cursushumanisme.nu of cursus@humanistischverbond.nl, onder vermelding van Cursus
Once in Lifetime HV Den Haag en uw
naam, adres en telefoonnummer.

Erasmusjaar

Reizigers zijn wij op deze wereld, geen bewoners
(citaat uit Voorbereiding op de dood , 1534)

Dit jaar is het precies vijfhonderd jaar geleden dat het levenswerk van Erasmus, het
Nieuwe Testament in het Grieks en Latijn,
verscheen. Reden waarom de steden Gouda
en Bazel (Zwiterseland) 2016 hebben uitgeroepen tot Erasmusjaar. Erasmus werd
geboren in Rotterdam, maar groeide op in
Gouda en stierf in Bazel.

huishoudster. Erasmus heeft drie jaar in
Rotterdam gewoond en is toen vertrokken
naar Gouda.

Hoe kon deze man, die vijf eeuwen geleden
werd geboren, het brengen tot de grote en
veelzijdige geleerde die nu nog een bron van
inspiratie is? Erasmus stond voor polderen,
relativeren, tolerantie en vrijheid van meningsuiting. Ideeën die in onze tijd vanzelfsprekend zijn, waren in Erasmus’ tijd revolutionair. Met zijn vernieuwende blik op de
wereld was hij zijn tijd ver vooruit.

Tussen 1473 en 1478 was hij leerling van de
parochieschool in Gouda, de voorloper van
de Latijnse school en later studeerde hij aan
de in humanistische zin beïnvloede Latijnse
school in Deventer. Onder druk van zijn
voogden moest hij in 1487 intreden in het
Klooster van Stein bij Gouda. Op 24 april
1492 ontving hij de priesterwijding. Met toestemming en een stipendium mocht hij in
1495 een theologiestudie in Parijs beginnen.
In 1506 vertrok Erasmus voor drie jaar naar
Italië. Op de terugweg schreef hij zijn Lof der
zotheid, een satire op allerlei misstanden van
zijn tijd.

Erasmus was een onwettig kind, geboren
in Rotterdam, op 28 oktober 1466 (maar dit
kan ook 1467 of 1469 zijn geweest) en overleden in Bazel op 12 juli 1536 in het woonhuis van zijn Bazelse drukker. Zijn vader was
een priester in Gouda en zijn moeder diens

In 1517 zette Maarten Luther met zijn 95
stellingen op de kerkdeur van Wittenberg
een proces in gang, dat de wereld voorgoed
veranderde: de protestantse Reformatie.
Erasmus werd en wordt nog steeds als wegbereider beschouwd voor de Reformatie.

Hoewel Erasmus in principe sympathiek
stond tegenover Luthers actie, had hij als
vredelievende en relativerende humanist
van het begin af aan bezwaren tegen diens
optreden. Erasmus bleef in eerste instantie
liever afzijdig in twisten tussen de reformatoren en de Kerk. Hij is dan ook nooit tot de
gelederen der protestanten toegetreden.

Website
Het Ledenblad komt driemaal per jaar
uit en kan daarmee niet altijd actueel
zijn. Wilt u toch op de hoogte blijven van
de activiteiten en nieuwsberichten, kijk
dan op de onze website:
www.humanistischverbonddenhaag.nl.
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Voorstelling

DE WAARHEID IS NAAMLOOS

Agenda 2016
31 maart
Humanistisch Café
Jean-Paul Sartre, existentialisme en
humanisme, lezing door Henk Voets
Koorenhuis, Prinsegracht 27, aanvang
18.00 u (inloop v.a. 17.30 u)
28 april
Humanistisch Café
Griekenland, een vervloekt maar ook gezegend
land, lezing door Mario Molegraaf
Koorenhuis, Prinsegracht, aanvang 18.00 u
(inloop v.a. 17.30 u)
26 mei, 30 juni, 29 september, 27 oktober
en 24 november
Humanistisch Café
Programma wordt nog ingevuld
Koorenhuis, Prinsegracht 27, aanvang
18.00 u (inloop v.a. 17.30 u)
25 april, 2, 9, 23 en 30 mei en 6 juni
Cursus Moderne Levenskunst door Peter
Harteloh
Koorenhuis, Prinsegracht 27, 19.30-22.00 u
(inloop 19.00 u).
14 april
Algemene Ledenvergadering
Koorenhuis, Prinsegracht 27, aanvang
18.00 u (inloop v.a. 17.30 u)
18 juni
Wereldhumanismedag en Uitreiking
Humanistische Prijs Haaglanden (middag)
Programma wordt nog ingevuld
20 september
Bezinningsbijeenkomst Prinsjesdag
Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12
28 september en 5, 12 en 19 oktober
Cursus Once in a Lifetime door Reine Rek
Koorenhuis, Prinsegracht 27, 19.30-22.00 u
(zaal open 19.00 u)
Oktober
Debat in het kader van Den Haag,
Internationale Stad van Vrede en Recht
Programma wordt nog ingevuld
17 december
Midwinterviering (middag)

Excursie

Humanistisch Café Haaglanden
donderdag 28 april
aanvang 18.00 uur

(inloop v.a. 17.30 u; met soep en een broodje;
drankjes voor eigen rekening)

Koorenhuis, Prinsegracht 27, Den Haag

Griekenland, een vervloekt
maar ook gezegend land
Op 28 april a.s. geeft Mario Molegraaf een
lezing over verleden en heden van Grieken
land, eeuwen de basis van onze beschaving.
Als gevolg van de financiële en vluchtelingencrisis is het land het stiefkindje van Europa
geworden. Mario Molegraaf zal ingaan op het
verhaal van Griekenland, een vervloekt maar
vooral ook een gezegend land.
Centraal in de lezing staat zijn op 9 maart jl.
verschenen paperback Onder de Akropolis,
Kleine geschiedenis van het moderne
Griekenland. Eén dag voor zijn negentiende verjaardag landde hij voor het eerst in
Griekenland. Het begin van een onstuimige
liefde voor een onmogelijk maar heerlijk land.
In zijn lezing zal Mario Molegraaf ook aandacht besteden aan de dichter Kaváfi, de beginstrofe van het gedicht Ithaka, luidt: Als je
de tocht aanvaardt naar Ithaka/wens dat de
weg dan lang mag zijn/vol avonturen, vol ervaringen.
Mario Molegraaf (1960)
Samen met Hans Warren vertaalde hij
Griekse literatuur uit alle tijden, vanaf de
oude filosofen (de complete Plato), tot het
Nieuwe Testament en de moderne poëzie
van Kaváfis. Hij is vaste medewerker van
Lychnari, hét tijdschrift voor Nederlandse
Griekenland-vrienden.

We gaan verhuizen!
Na zo’n 7 jaar gehuisvest te zijn in het pand Torenstraat 172, verhuizen we per 1 april a.s. naar
het Koorenhuis aan de Prinsegracht. De reden is dat de eigenaar van de Torenstraat de huur
heeft opgezegd. Het gebouw wordt verbouwd tot wooncomplex.
Onze nieuwe kantoorstek en vergaderruimte in het Koorenhuis delen we met Humanitas
Haagland. De gezamenlijke huisvesting geeft wellicht ook mogelijkheden tot een bredere
samenwerking.
Onze activiteiten, zoals de Humanistische Café’s en cursussen, vonden al plaats in het
Koorenhuis. Het Koorenhuis is hiermee onze vaste ‘uitvalsbasis’.
Nieuw adres: Humanistisch Verbond afd. Den Haag, Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag,
telefoon: 06 - 573 70 445. Ons e-mailadres blijft: info@humanistischverbonddenhaag.nl en
onze website: www.humanistischverbonddenhaag.nl.

Leven en denken van
Benedictus Spinoza
Een intrigerende en toch lichtvoetige
voorstelling
De voorstelling betreft een historische
monoloog van Michel Meissen, waarin
het leven en denken van Spinoza centraal
staat.
Voorstellingen:
zondag 27 maart: 12.30 uur; zondag 27
maart: 16.00 uur; 28 maart: 12.30 uur; 28
maart: 16.00 uur;
zondag 3 april: 12.30 uur; zondag 3 april:
16.00 uur. Duur van de voorstelling is 65
minuten.
Locatie: Salon van het Couvéehuis,
Franken
slag 139, Statenkwartier Den
Haag (vrij parkeren).
Kaarten: 12 euro.
Kassaverkoop: Couvéehuis vrijdag 11/3,
18/3, 25/3 en 1/4 steeds van 16-17 uur.
Reserveren per e-mail:
info@historisch-theater.nl (met vermelding dag en tijd van de voorstelling).
U ontvangt dan bericht van Karel Stoker
(productie).

Colofon
Bestuur

Henk Bakker (voorzitter)
Inge Camfferman (secretaris)
Kees Overmeer (penningmeester)
Marianne Banning-Mul (lid)
Hans Gouweleeuw (lid)
Auke de Leeuw (lid)
Luc Meuwese (lid)

Secretariaat
Judith Mos

Adres: Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag
Telefoon: 06 - 573 70 445.
E-mail: info@humanistischverbonddenhaag.nl
Website: www.humanistischverbonddenaag.nl

Redactie Ledenbericht
Inge Camfferman

Het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag
is een afdeling van het landelijk Humanistisch
Verbond en werkt vanuit de statuten en het
huishoudelijk reglement van het Humanistisch
Verbond.

Vormgeving en druk

Pasmans Drukkerij, Den Haag
Oplage: 700 exemplaren
Het Ledenbericht verschijnt 3x per jaar
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